ارزیابی و مقایسه روشهای مختلف فاصلهای برای اندازهگیری
تراکم در بوتهزارهای منطقه اینچهبرون
 اسماعیل شیدایکرکج-دانشآموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 مرتضی مفیدی -کارشناس ارشد مرتعداری دانشگاه تهران
 اسفندیار جهانتاب -دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یاسوج ،باشگاه پژوهشگران جوان ،یاسوج
چکیده
روشهای فاصلهای معموالً برای ارزیابی و اندازهگیری تراکم گیاهان بوتهای مورد استفاده قرار میگیرند .این مطالعه به منظور مقایسه
کارایی روشهای فاصلهای در برآورد تراکم گونه  strobilaceum Halocnemumدر منطقه اینچهبرون انجام شده است .بدین منظور سه
پالت شاهد  1000متر مربعی در عرصه مستقر شد و در داخل هر یک از آنها تعداد بوتهها به طور دقیق شمرده شدند .سپس پنج روش فاصلهای
شامل روش نزدیکترین گونه ،روش نزدیکترین همسایه ،روش ربعی نقطه مرکز ،روش زیگزاگی و روش زاویه منظم با استقرار ترانسکتهای
 60متری به تعداد  3تکرار که در روی هر ترانسکت  20نقطه سیستماتیک انتخاب شده بودند اندازهگیری شد .همراه با این اندازهگیریها ،مدت
زمان صرف شده به هر یک از روشها نیز یادداشت شد .نتایج تجزیه و تحلیل واریانس دادهها نشان داد که روش زیگزاگی دقیقترین برآورد
را از تراکم واقعی عرصه بدست میآورد .همچنین نتایج حاکی از آن است که روش زاویه منظم بسیار وقتگیر میباشد اما به طور کلی میتوان
بیان نمود که روش نزدیکترین گونه چون نیاز به زمان کمتری دارد ،استفاده از آن میتواند مقرون به صرفهتر بوده و با توجه به توان آن در برآورد
نزدیکتر به تراکم واقعی ،تا حدودی از دقت قابل قبولی نیز برخوردار باشد.
واژههای کلیدی :تراکم ،روشهای فاصلهای ،بوتهزار ،اینچهبرون ،ترانسکتHalocnemum strobilaceum ،
مقدمه
روشهای کمی آنالیز گیاهی اساس توصیف
و تحلیل جامعه گیاهی به شمار میروند و
تراکم به عنوان یکی از مشخصههای مهم
جهت ارزیابی مراتع برای تشریح خصوصیات
و تغییرات جوامع گیاهی در دورههای مختلف
تغییر ،عکسالعمل گیاهان به عملیات مختلف
مدیریتی ،اندازهگیری پوشش ،تعیین ترکیب
گونهای ،تخمین تولید و بیوماس دارای نقش
مهمی است (موسايي سنجرهاي و بصیری،
 .)1387طبق تعریف تراکم عبارت است از
تعداد افراد یک گونه گیاهی در واحد سطح
مرتع که معموال بر حسب تعداد در هکتار بیان
میشود (بنهام .)1989 ،امروزه در عرصه مراتع،
اندازهگیری و برآورد تراکم و تولید گیاهان
بوتهای از ضروریات محسوب میگردد ،زیرا
یکی از راههای برآورد و اندازهگیری تولید در
خصوص گیاهان بوتهای و درختچهای موجود
در مراتع ،اندازهگیری تراکم گیاه میباشد .به
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همین دلیل محققان علوم مرتعداری سعی در
یافتن روشهای مناسب جهت برآورد تراکم
و تولید گیاهان بوتهای دارند.
با داشتن تراکم گیاه در واحد سطح مرتع
و اندازهگیری تولید از تعداد کافی بوته یا
درختچه و بدست آوردن میانگین وزن هر
بوته یا درختچه به راحتی میتوان به تولید
کل این بوتهها یا درختچهها در هکتار و در
سطح مراتع پی برد .عالوه بر این ،تراکم به
عنوان پارامتر مهم در ارزیابی حفاظت خاک
نیز به شمار میرود .همچنین تغییرات تراکم
در یک مرتع میتواند به عنوان شاخصی برای
پایش تغییرات پوشش گیاهی مراتع در طی
زمان یا مدیریتهای مختلف باشد (سعادتفر
و همکاران1386 ،؛ موسايي سنجرهاي و
بصیری .)1387 ،از این رو بدست آوردن
تراکم و تحقیق در مورد روشهای مختلف
برآورد این پارامتر از ضروریات میباشد.
روش مورد استفاده جهت مطالعه تراکم باید

از یک سو قابل اجرا بوده و از سوی دیگر از
صحت و دقت الزم برخوردار باشد و در عین
حال باعث بهم خوردگی پوشش یا محدوده
مطالعاتی نیز نشود .در ضمن ،جمعآوری
دادهها با آن روش هم در کمترین زمان و با
کمترین هزینه ممکن انجام گیرد (سعادتفر
و همکاران .)1386 ،روشهای مستقیم
اندازهگیری تراکم وقتگیر و هم هزینهبر
میباشد لذا انواعي از روشهاي نمونهگيري
بدون قاب (غیرمستقیم) توسعه يافته است كه
براي برآورد تراكم بوته ،درختچه و درخت
مفيد هستند .در اين روشها نخست نقاط
تصادفي انتخاب و فواصل آنها از نزديكترين
گياه يا فاصلة نزديكترين گياه (نسبت به نقطة
تصادفي) به نزديكترين همسايه اندازهگيري
ميشود .اين روشها معموالً براي برآورد
تراكم تكگونه كاربرد دارد اما ميتوان از
آنها براي برآورد تراكم مجموعهاي از گياهان
چوبي نيز استفاده كرد (مصداقی.)1382 ،

ارزیابی و مقایسه روشهای مختلف فاصلهای برای اندازهگیری تراکم
در زمینه کاربرد و ارزیابی روشهای
فاصلهای برآورد تراکم ،سندگل ()1372
روش زوجهای تصادفی ،نزدیکترین فرد،
نزدیکترین همسایه ،یک چهارم نقطه
سرگردان ،زاویه منظم ،کوادرات و روش
باچلر را در منطقه رویشی ایران و تورانی
مورد مقایسه قرار داد و به این نتیجه رسید که
از نظر اندازه نمونه ،زاویه منظم کمترین اندازه
نمونه را در بین روشهای مورد مطالعه دارد.
برهانی ( ،)1380شش روش اندازهگیری
تراکم که شامل نزدیکترین فرد ،نزدیکترین
همسایه ،زوجهای تصادفی ،یک چهارم
نقطه مرکزی ،زاویه منظم و کوادرات بود
را در درمنهزارهای اصفهان مقایسه نمود و
نتیجه گرفت که روش نزدیکترین همسایه و
زوجهای تصادفی ،تراکم را با صحت خوبی
برآورد میکند و روش زاویه منظم از نظر
ماهیت ،برآورد بسیار باالتری از مقدار واقعی
داشته و اختالف معنیداری با تراکم واقعی
منطقه دارد و در جوامع یکنواخت تراکم
برآورد شده با روشهای مختلف بیش از
شاهد بوده است .از نظر اندازه نمونه در بین
روشهای فاصلهای ،روش نزدیکترین فرد
بیشترین اندازه نمونه و پس از آن نزدیکترین
همسایه ،زوجهای تصادفی ،یک چهارم
نقطه مرکزی و زاویه منظم در رتبه بعدی
قرار داشتند و از نظر زمانی با اندازه نمونه
مساوی بیشترین زمان مربوط به روش زاویه
منظم و یک چهارم زاویه منظم نقطه مرکزی
بوده است .بصیری و کریمیان ( ،)1380برای
تعیین مناسبترین روش اندازهگیری تراکم
بوتهایها در مناطق خشک چهار روش
فاصلهای اندازهگیری تراکم شامل روش یک
چهارم نقطه مرکز ،روش زوجهای تصادفی،
روش نزدیکترین همسایه و روش یک چهارم
سرگردان را در سه منطقه با تراکمهای متفاوت
مورد مقایسه قرار دادند و نتیجه گرفتند که
از روشهای مورد مطالعه فوق ،سه روش
یک چهارم نقطه مرکز ،زوجهای تصادفی و
سرگردان با روش شاهد اختالف معنیداری
دارند و تنها روش نزدیکترین همسایه است

که در هر سه منطقه با روش شاهد یکسان
بوده و اختالف معنیداری را نشان نمیدهد.
کوتام و کرتیس ( ،)1956چهار روش
تخمین تراکم شامل روشهای نزدیکترین
فرد ،نزدیکترین همسایه ،زوجهای تصادفی
و یک چهارم نقطه مرکز را در سه جامعه
مقایسه کردند و نتیجه گرفتند که روش یک
چهارم نقطه مرکز به زمان بیشتری نیاز دارد
اما واریانس نقاط را بیشتر کاهش میدهد .به
طوری که برای اندازهگیری تراکم به روش
یک چهارم نقطه مرکز حداقل  20نقطه را
پیشنهاد کردند .استریکلر و استرنیز (،)1962
روشهای زاویه منظم ،یک چهارم نقطه مرکز،
زاویهای ،سرگردان و روشهای ترتیبی را در
بوتهزارهای بیابانی آریزونا مورد مقایسه قرار
دادند و به این نتیجه رسیدند که روشهای
ترتیبی بهتر از سایر روشها میباشند البته
روش یک چهارم نقطه مرکز در جوامع دارای
توزیع تصادفی تخمین نزدیک به واقعیت
را ارائه می کند .لیون ( ،)1986تکنیکهای
کوادرات و تکنیکهای بدون پالت و یک
چهارم نقطه مرکزی ،زاویه منظم و زاویه
سرگردان را در جوامع Bitterbrush
مورد ارزیابی قرار داده و گزارش نمودند که
کوادراتهای مستطیلی و روش یک چهارم
نقطه مرکز نتایج دقیقی را بدست میدهد.
با توجه به اینکه مراتع بوتهزار در کشور
سطح قابل مالحظه دارند ،معرفی مناسبترین
روش اندازهگیری تراکم گیاهان بوتهای بسیار
ضروری است ،به همین دلیل تحقیق حاضر به
طور موردی در مراتع قشالقی اینچهبرون که
بوتههای trobilaceum Halocnemum
به صورت تیپ غالب در این مراتع رویش و
گسترش دارد ،انجام شد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه در فاصله  23كيلومتري
شمال شهرستان آق قال ،بین عرض جغرافیایی
 37درجه و  10دقیقه تا  37درجه و  30دقیقه
شمالی و طول جغرافیایی  54درجه و  15دقیقه
تا  54درجه و  40دقیقه شرقی قرار گرفته

است و از جمله مراتع قشالقي استان گلستان
محسوب ميگردد .پوشش گیاهی منطقه از
فرم رویشی بوتهای با تیپ strobilaceum،
 Halocnemumاست .خاک منطقه از نوع
سیلتی لوم میباشد .بر اساس مطالعات انجام
یافته ،اقلیم منطقه معتدل خشک و متوسط
دمای سالیانه آن  17/4درجه سانتیگراد و
میانگین بارش ساالنه  260میلیمتر میباشد
و شیب غالب منطقه بین صفر تا  10درصد
است (حشمتی.)1370 ،
 -1روش اندازهگیری و برداشت داده
برای مقایسه و تجزیه تحلیل روشهای
اندازهگیری تراکم ،سه محدوده به عنوان
شاهد با مساحتهای برابر  1000مترمربع
( 10*100متر) انتخاب شد و مرز هر
محدوده توسط ریسمان مشخص و در هر
محدوده کلیه بوتههای Halocnemum
 strobilaceumشمارش شد .تراکم بدست
آمده از این طریق پس از تبدیل به تعداد پایه
در هکتار به عنوان شاهد در نظر گرفته و تراکم
برآورد شده از طریق استفاده از سایر روشها
با تراکم حاصل از پالتهای  1000متر مربعی
شاهد مقایسه شدند .نمونهبرداری به صورت
تصادفی -سیستماتیک اجرا شد .بدین منظور
در عرصهای که پالتهای  1000مترمربعی
مستقر شده بودند تعداد سه ترانسکت  60متری
به فاصله  20متر از یکدیگر مستقر شد و در
امتداد هر ترانسکت تعداد  20نقطه به فاصله
سه متر از یکدیگر مشخص گردید .اولین
نقطه به صورت تصادفی انتخاب شد و سایر
نقاط به صورت سیستماتیک روی ترانسکت
مشخص شدند .بنابراین برای هر روش سه
تکرار و هر تکرار متشکل از  20نقطه در نظر
گرفته شد .روشهای اندازهگیری تراکم در
این تحقیق عبارتند از روش نزدیکترین گونه،
روش نزدیکترین همسایه ،روش ربعی نقطه
مرکز ،روش زیگزاگی و روش زاویه منظم که
در زیر اشاره میگردد (مصداقی.)1382 ،
روش نزديكترين گونه
در این روش ،فاصله نزديكترين بوته به
هر يك از نقاط مشخص شده روی ترانسکت
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ارزیابی و مقایسه روشهای مختلف فاصلهای برای اندازهگیری تراکم
جدول :1تجزیه واریانس میانگین تراکم روشهای مورد آزمون ()0/05<P
منابع تغییرات

درجه آزادی

روشها

5

570711099

خطا

12

40910/82

کل

17

اندازهگيريميشود (کوتام )1953 ،و تراکم در
این روش توسط رابطه ( )1محاسبه میگردد.
رابطه:1

∑r

1

n

=r

1
(2r )2

=D

در این رابطه  nتعداد فاصلههای اندازهگيري
شده r ،ميانگين فاصلههای اندازهگيري شده (بر
حسب متر) و  Dتراکم در واحد سطح است.
روش نزدیکترین همسایه
در این روش در هر نقطه تصادفی
(نمونهگیری) پس از تعیین نزدیکترین فرد به
نقطه تصادفی ،فاصله این فرد تا نزدیکترین
همسایه آن (فاصله نزدیکترین گیاه به گیاه
اول) اندازهگیری میشود و تراکم در این
روش توسط رابطه ( )2محاسبه میگردد
(کوتام و کورتيس.)۱۹۵۶ ،
i=n

رابطه:2

∑r
i =1

n

=r

1
=D
(1.67 r )2

در این رابطه  rمیانگین فواصل اندازهگیری
شده (بر حسب متر)D ،تراکم در واحد سطح
و  nتعداد فواصل اندازهگیری شده است.
روش ربعی نقطه مرکز
در این روش در هر یک از نقاط تصادفی از
پیش تعیین شده در یک خط در مسیر حرکت
(امتداد ترانسکت) و یک خط عمود بر مسیر
حرکت فرض میکنیم .بدین ترتیب اطراف
هر نقطه تصادفی چهار ربع تشکیل میگردد.
سپس در هر ربع فاصله نزدیکترین گیاه را
به نقطه تصادفی اندازهگیری کرده و در هر
نقطه میانگین چهار فاصله را محاسبه نموده
 riو سپس میانگین فواصل (  ) rرا در تمام
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f

میانگین مربعات
13950/12

نقاط تصادفی بدست آورده میشود .در این
روش تراکم با استفاده از رابطه ( )3محاسبه
میگردد.
ri
1
∑
رابطه D = 2 :3
=r
n
) (r
r1 + r2 + r3 + r4
= ri
4
در این رابطه  riمیانگین چهار فاصله در
هر نقطه n ،تعداد نقاط تصادفی r ،میانگین
فواصل در تمام نقاط تصادفی و  Dتراکم در
واحد سطح است.
روش زیگزاگی
در این روش ابتدا در امتداد ترانسکت یک
گیاه به صورت تصادفی انتخاب میگردد و
سپس در مسیر حرکت در طرفین ترانسکت
و در محل گیاه دو خط که هریک با ترانسکت
اصلی زاویه  45درجه میسازند ،ایجاد میشود
بنابراین یک ربع در مسیر حرکت تشکیل شده
است و فاصله نزدیکترین گیاه به گیاه در این
ربع اندازهگیری میشود .سپس در محل گیاه
دومی این عمل تکرار میشود و در نهایت از
فاصلهها میانگین گرفته و به عنوان فاصله کمی
در فرمول تعیین تراکم قرار میگیرد (رابطه.)4
رابطه:4

1
(r )2

=D

∑r

i

n

=r

در این رابطه  rفاصله متوسط بین افراد،
 riفواصل اندازهگیری شده n ،تعداد فواصل
اندازهگیری شده و  Dتراکم در متر مربع
است.
روش زاویه منظم
در این روش ،پيرامون هر يك از نقطههای
تصادفي به چهار ربع با زاويه  90درجه تقسيم

Sig.
0/000

شده و در هر ربع فاصله سومين فرد نزديك به
نقطه تصادفي اندازهگيري ميشود (موريسيتا،
 .)۱۹۵۷ميانگين فاصله در هر نقطه از تقسيم
مجموع چهار فاصله اندازهگيري شده بر ١٢
بدست ميآيد نحوه محاسبه تراکم در رابطه
 5آمده است.
r1 + r2 + r3 + r4 D = 1
رابطه :5
= ri
(r )2
12

∑r
=r

1

n

در این رابطه  r iمیانگین چهار فاصله در
هرنقطه r ،میانگین فواصل در تمام نقاط
تصادفی n ،تعداد نقاط تصادفی و  Dتراکم
در واحد سطح است.
اندازهگیری زمان
با توجه به اینکه هدف از ابداع روشهای
فاصلهای صرفهجویی در زمان است لذا جهت
مقایسه روشها میزان زمان صرف شده جهت
برداشت داده در هر ترانسکت نیز یاداشت
گردید این نکته باید مد نظر قرار گیرد که
بهترین روش همان است که برآورد دقیقتر از
میزان تراکم واقعی دارد و در عین حال نیاز به
صرف زمان کمتری نیز داشته باشد.
نتایج
درصد پوشش هالوکنموم منطقه با استفاده
از ترانسکت اندازهگیری شد و  39درصد
بدست آمد .میانگین تراکم واقعی برآورد شده
هالوکنموم با استفاده از روش شمارش بوتهها
در محدودههای  1000مترمربعی (100*10
متری)  2354بوته بوده که پس از تبدیل به
واحد هکتار برابر  23540بوته در هکتار شد.
نتایج تجزیه واریانس میانگینها نشان میدهد

ارزیابی و مقایسه روشهای مختلف فاصلهای برای اندازهگیری تراکم
جدول :2مقایسه میانگین تراکم بدست آمده حاصل از روشهای فاصلهای (پایه در هکتار)
روش

شاهد

زیگزاگی

نزدیکترین گونه

میانگین

23540a

23776a/6

28439b/5

…,a, b

نزدیکترین همسایه
39932c

ربعی نقطه مرکز

زاویه منظم

51830d/2

54131e/1

حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیدار در سطح  5درصد

که بین میانگین روشهای مختلف فاصله و
روش شاهد اختالف معنیداری در سطح پنج
درصد وجود دارد (جدول.)1
به منظور مقایسه میانگنها از آزمون دانکن
استفاده شد و نتایج آن در جدول  2آمده
است.
جدول 2نشان میدهد روش زیگزاگی از
لحاظ آماری اختالفی با نتایج اندازهگیری
شاهد ندارد و دقیقترین روش فاصلهای برآورد
تراکم در بین روشهای مورد مقایسه میباشد.
روش نزدیکترین گونه گرچه با روش شاهد
اختالف معنیدار دارد ،اما از لحاظ دقت در
رتبه دوم قرار گرفته است.
نتایج نشان داد در بین کلیه روشها بیشترین
تراکم برآورد شده مربوط به روش زاویه منظم
میباشد که تراکم منطقه را  54131بوته در
هکتار در محدوده مطالعه برآورد کرده است و
دارای اختالف زیادی با شاهد و سایر روشها
است .اما مقایسه زمانهای صرف شده برای
برداشت داده نشان میدهد که بین زمانهای
مربوط به روشهای مختلف و روش شاهد
اختالف معنیدار وجود دارد (جدول )3و

روشهای نزدیکترین گونه و ربعی نقطه مرکز
کمترین زمان صرف شده را دارند .بیشترین
زمان نیز مربوط به روش زاویه منظم با زمان
 17دقیقه برای هر اندازهگیری  20نقطه
تصادفی بوده است (جدول.)4
بحث و نتیجهگیری
این تحقیق نشان میدهد که نتایج کاربرد هر
یک از روشهای فاصلهای در این منطقه برای
اندازهگیری تراکم گونه strobilaceum
 Halocnemumمیتواند با هم متفاوت
باشد که این اختالف شامل مدت زمان و
اندازهگیری دقت نتایج آنها است .عوامل
مختلفی باعث ایجاد اختالف در پاسخ
روشها میشود که از جمله میتوان به موارد
زیر اشاره نمود.
 اولین عامل در مدت زمان ،تراکم گیاهاناست زیرا با افزایش تراکم و کاهش فاصله
بین بوتهها مدت زمان الزم برای اندازهگیری
فواصل کمتر میشود.
 عامل دوم الگوی پراکنش گیاهان استکه با افزایش یکنواختی اندازه نمونه الزم را

کاهش داده و در مدت زمان صرف شده اثر
میگذارد.
 سومین عامل ماهیت خود روش است کهدر بعضی روشها همانند روش یک چهارم
نقطه مرکز در هر نقطه به جای اندازهگیری یک
فاصله ،چندین فاصله اندازهگیری میگردد.
 چهارمین و آخرین عامل ،مهارت درتشخیص و یافتن افراد دور و نزدیک به نقطه
تصادفی میباشد.
نتایج حاصل از بررسیها نشان داد که
پس از روش زیگراگی روشهای نزدیکترین
گونه و نزدیکترین همسایه دارای بیشترین
دقت و روش زاویه منظم دارای کمترین
دقت در بین روشهای فاصلهای اندازهگیری
تراکم میباشد .تعیین کارآیی روشها بستگی
به معیار تصمیمگیری و نظر کارشناسی فرد
دارد ،وقتی که در برآورد تراکم ،معیار زمان
و هزینه مهمتر از معیار دقت باشد روشهای
نزدیکترین گونه و ربعی نقطه مرکز دارای
کارایی بیشتر میباشد اما اگر معیار دقت
مهمتر از سایر مشخصهها باشد در آن صورت
استفاده از روش زیگزاگی توصیه میشود و

جدول  :3تجزیه واریانس میانگین زمان صرف شده در روشهای فاصلهای مورد آزمون ()0/05<P
منابع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مربعات

خطا

12

1/722

5

روشها

17

کل

40/189

f

Sig.

23/335

0/00

جدول  :4مقایسه میانگین زمان صرف شده در روشهای فاصلهای (برحسب دقیقه)
روش

شاهد

زیگزاگی

نزدیکترین گونه

نزدیکترین همسایه

ربعی نقطه مرکز

زاویه منظم

میانگین

16d/66

13.66c

8a

11b

15cd/33

17d/66

 …,a, bحروف متفاوت بیانگر اختالف معنی دار درسطح  5درصد
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ارزیابی و مقایسه روشهای مختلف فاصلهای برای اندازهگیری تراکم
پس از آن روش نزدیکترین گونه میتواند
برآورد نزدیکتری به تراکم واقعی گونه
 strobilaceum Halocnemumدر
عرصه داشته باشد .از طرفی روش نزدیکترین
گونه چون نیاز به زمان کمتری دارد ،میتواند
مقرون به صرفهتر و تا حدودی دقیقتر باشد.
سعادتفر و همکاران ( ،)1386در مطالعه
خود ،روش نزدیکترین همسایه و روش
زاویه منظم را از نظر صرفه جویی در زمان
کاراترین روش دانستهاند و و از نظر دقت،
روش نزدیکترین همسایه را مناسبترین
روش معرفی کردهاند .این نتایج با یافتههای
این تحقیق همخوانی ندارد علت آن تا حد
زیادی به الگوی پراکنش پوشش گیاهی
منطقه بر میگردد .پرسون ( ،)1971عنوان
كرد كه انحراف از پراکنش تصادفي به سمت
پراکنش يکنواخت و کپهاي خطاي برآورد
تراکم را افزايش ميدهد و باعث عملکرد
متفاوت روشها میگردد .موسایی سنجرهای
و بصیری ( ،)1387بیان میدارند که با گرايش
کم الگوی پراکنش گیاهان به سمت يکنواختي،
تراکم برآورد شده با روش نزديکترين فرد به
مقدار واقعي نزديک شده و با گرايش زيادتر
به سمت يکنواختي (در مناطق پرتراکم)
تراکم بيش از مقدار واقعي برآورد ميشود.
روشهاي ترتيبي دومين ،سومين و چهارمين
فرد نزديک در جامعههای گیاهی کم تراکم و
جامعههايی که الگوي پراکنش گياهان تصادفي
است تراکم را نزديک به مقدار واقعي برآورد
ميسازند .همچنین نتايج آنها نشان داد در
جامعههای کم تراکم با پراکنش کپهاي خفيف
و کوچک مقياس گياهان ،با استفاده از روش
بايت و نزديکترين همسايه تراکم برآورد شده
نزديک به مقدار واقعي ميشود.
با توجه به این مطالب این نکته مشخص
میشود که کارایی روشها شدیدا ً تحت تاثیر
الگوی پراکنش گیاهان و ویژگیهای آنها
قرار دارد ،لذا پیشنهاد میگردد در مطالعات
بعدی به مقایسه کارایی این روشها در
منطقه اینچهبرون منتها در سایتهای مختلف
که دارای الگوهای پراکنش مختلف از گونه
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 strobilaceum Halocnemumهستند،
پرداخته شود.
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